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INTRODUCTIE 
Wanneer we naar de wereld kijken merken we op dat de mens niet bekwaam is om een 
rechtvaardige, vrije en vredevolle samenleving te creëren. Dit komt doordat de mens in zichzelf 
verdorven is. Als we deze tekst tegen de achtergrond van onze wereld leggen dan zien we hoe 
relevant deze tekst is voor onze huidige wereld. Paulus schetst hier een levendige contrast tussen 
wat de mens is door zijn natuur en wat de mens kan worden door genade.  
Het is belangrijk om deze tekst in haar context te plaatsen. In de vorige les hebben we gezien dat 
God zijn allesovertreffende grootheid van Zijn kracht heeft gedemonstreerd door de opstanding uit 
de dood en verhoging van Christus. In deze tekst zien we dat God dit ook heeft gedemonstreerd 
door ons op te wekken en te verhogen met Christus. Hierdoor zijn we verlost van de slavernij van 
de zonde en dood (v. 1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt…). De sequentie van Paulus’ 
gedachte is duidelijk: Jezus was dood maar God heeft Hem opgewekt en verhoogd. En ook jullie 
waren dood, maar God heeft jullie opgewekt en verhoogd met Christus.  
 
I. De toestand van de mens / De natuur van de mens  
Voordat we dieper gaan kijken in hoe Paulus de conditie van de mens schetst, moeten we eerst 
helder maken dat hij het hier heeft over iedereen. Paulus heeft het hier niet over een bepaalde 
bevolkingsgroep, stam of één gedeelte van de samenleving. Hij geeft hier de Bijbelse diagnose van 
de gevallen mens in een gevallen samenleving overal. Hier lezen we hoe de apostel Paulus de 
conditie van elk mens zonder God schetst. Hij geeft ons hier drie verschrikkelijke waarheden over 
niet verloste mensen.  
 

a) We zijn dood  
Dit is geen figuurlijke spraak van Paulus, maar een feitelijke uitspraak. Dit is de geestelijke 
toestand van de mens. De oorzaak van deze toestand ligt in de overtredingen en de zonden. 
  
[overtreding – paraptōma:een foute stap, een grens overstappen of afwijking van de juiste pad. 
zonde – hamartia: het doel missen, tekortkomen aan een standaard]  
 
Tegenover God hebben we allemaal gefaald en zijn we rebels. Als resultaat hiervan zijn we 
geestelijk dood en ver van het leven dat God geeft. Ware leven (eeuwig leven) is gemeenschap 
met de levende God. Geestelijke dood is het resultaat van de scheiding tussen ons en God, die 
door de zonde teweeg wordt gebracht.  
 
b) We zijn in slavernij  

Onze wandel in de zonde en overtredingen is niet een wandel van vrijheid. Het is een 
wandel in slavernij en gevangenschap. Paulus geeft ons hier drie invloeden die ons in 
gevangenschap hielden.  
 
1) De wereld (…het tijdperk van deze wereld… v. 2)  
De woorden ‘tijdperk’ en ‘wereld’ spreken van het gehele sociale systeem dat in opstand is 
tegen God. Het doordringt en domineert de samenleving en houdt de mens in 
gevangenschap. Dit systeem houdt de mens gevangen door politieke verdrukking, 
bureaucratische tirannie, amorele standaard, materialisme, armoede, honger, racisme en elke 
type van ongerechtigheid. De mens heeft de neiging om niet zelf te denken, maar zich te 
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laten beïnvloeden door de expressies van de wereld. Het is een culturele gevangenschap, die 
recht tegenover het koninkrijk van God staat.  
 
2) De duivel (……de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is 

in de kinderen van de ongehoorzaamheid, v. 2) 
Deze term “aanvoerder van de macht in de lucht” betekent dat hij het bevel heeft over de 
“overheid en de machten” waar Paulus het al over had in vers 21. We moeten begrijpen dat 
deze aanvoerder ook bevel voert over de geest die werkzaam is in ongehoorzame mensen.  
 
3) Het vlees (…in de begeerten van ons vlees v. 3) 
Het vlees verwijst hier niet naar het vlees dat ons skelet bedekt, maar het verwijst naar de 
gevallen, egocentrische menselijke natuur. ‘De begeerten van het vlees’ spreekt hier over de 
begeerten die onze gevallen natuur voeden. Deze voeden de zonden van het verstand en van 
het lichaam. Deze begeerten van het vlees kunnen gezien worden als de touwen van een 
marionetpop.  
 
Dus voordat Jezus ons vrij heeft gezet, waren wij onderworpen aan verdrukkende invloeden 
van binnen en van buiten. Van buiten beïnvloedt de wereld ons, van binnen het vlees en 
voorbij beide is de geest van het kwaad die ons in gevangenschap hield. Dit betekent niet dat 
we geen verantwoordelijkheid hebben. Integendeel, Paulus spreekt ons aan met u en wij. We 
identificeren ons niet met deze machten maar zijn onderscheiden van hen. Alhoewel we wel 
gebonden zijn door hen. Wij zelf worden geïdentificeerd als kinderen van de 
ongehoorzaamheid. We zijn bewust en vrijwillig in opstand gekomen tegen Gods liefdevolle 
gezag en zijn zo onder de heerschappij van de satan gekomen.  
 

c) We zijn veroordeeld  
Naast dat we dood en slaven waren, worden we door Paulus ook gedefinieerd als kinderen des 
toorns. Allereerst moeten we het woord “toorn” goed begrijpen. Gods toorn is niet zoals die van 
de mens. Het is geen slecht humeur dat op elk moment kan uitbarsten. Het is niet willekeurig, 
staat niet in dienst van het kwaad en is ook niet onpersoonlijk.  
De toorn van God is de persoonlijke, rechtvaardige en constante vijandschap tot het kwaad. Het 
is zijn weigering om compromis te sluiten met het kwaad en zijn beslissing om het te 
veroordelen.  
Wanneer Paulus hier zegt dat we kinderen des toorns zijn dan heeft hij het over de veroordeling 
die onze toestand over ons roept. Door onze toestand staan we onder het rechtvaardige oordeel 
van God.  

 
In conclusie zien we dat Paulus deze drie concepten bijeenbrengt om onze verloren toestand te 
portretteren. Buiten Christen is de mens dood door de overtredingen en zonden, slaven van de 
wereld, het vlees en de duivel en veroordeeld onder de toorn van God.  
Een radicale ziekte vraagt voor een radicale geneesmiddel. Dit is waar Paulus ons naar toe brengt. 
God geeft ons leven, vrijheid en vergeving, zodat we van deze toestand gered kunnen worden.  
 
II. De nieuwe mens door genade 
Vers 4 begint met een machtige tegenstelling: Maar God…  
We waren objecten van zijn toorn maar God is ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons 
liefgehad heeft, barmhartig geweest.  
We waren dood, en dode mensen staan niet op maar God heeft ons levend gemaakt met Christus. 
We waren slaven in een schandelijke en machteloze situatie maar God heeft ons opgewekt met 
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Christus en ons met Hem gezet in de hemelse gewesten in een positie van eer en kracht. Dus God 
heeft onze toestand in zonde omgekeerd.  
We gaan nu dieper in op wat God heeft gedaan en de beweegredenen van Zijn handeling.  
 

a) Wat God heeft gedaan 
In één zin heeft Hij ons zalig gemaakt of behouden (v. 5). Paulus gebruikt hier drie 
werkwoorden om te beschrijven wat God heeft in Christus en hij verbindt ons met deze 
gebeurtenissen door het woord met Christus te gebruiken.  
God heeft ons met Christus  levend gemaakt (v. 5), ons met Hem opgewekt (v. 6) en met 
Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus (v. 6). Deze drie werkwoorden (levend 
gemaakt, opgewekt en gezet) verwijzen naar drie opeenvolgende historische gebeurtenissen 
in het leven van Jezus. Deze zijn de opstanding, de hemelvaart en de zitting.  
Door onze eenheid met Christus delen wij in Zijn opstanding, hemelvaart en zitting. Deze 
eenheid met Christus is niet betekenisloos. Het spreekt over een levende ervaring. Christus 
heeft ons een nieuw leven gegeven (met een gevoelige bewustzijn van Gods werkelijkheid 
en een liefde voor hem en Zijn volk) en een nieuwe overwinning (over het kwaad). We 
waren dood maar zijn nu geestelijk levend en alert. We waren in gevangenschap maar zijn 
nu geplaatst op een troon.         
            

b) Waarom God dit heeft gedaan 
Paulus gaat verder dan simpelweg beschrijven van wat God heeft gedaan. Hij geeft ons ook de 
beweegredenen van deze grote redding. Paulus verzamelt hier vier woorden om de 
beweegredenen van God te geven. Gods barmhartigheid (v. 4a), liefde (v. 4b), genade (v. 5 en 
8)en goedertierenheid (v. 7). We waren dood en hopeloos alleen Zijn barmhartigheid kon ons 
uit deze situatie halen. We waren onder Gods toorn, alleen Zijn liefde kon triomferen over de 
toorn. We verdienden niet van God dan alleen veroordeling, alleen Zijn genade kon ons zalig 
maken. Waarom heeft God gehandeld? Omdat Hij vol is van barmhartigheid, liefde, genade en 
goedertierenheid. Meer dan dat ook opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende 
rijkdom van Zijn genade zou bewijzen (v. 7. Dit in contrast met 1:19).  
 
Uit genade zijn we zalig geworden door het geloof (v. 8). Hier zien we drie belangrijke woorden 
voor het goede nieuws. Genade is de gratis en onverdiende barmhartigheid van God en geloof is 
het vertrouwen in Christus’ werk. Wat God heeft gedaan in Christus is niet uit ons zelf, het is de 
gave Gods (v. 8b). Het is ook niet door werken, opdat niemand zou roemen (v. 9). Ons nieuw 
leven is niet een leven van zelfvertoning maar een vertoning van de onvergelijkbare rijkdom van 
Gods genade, barmhartigheid en goedertierenheid door Christus.  
 
Dit paragraaf eindigt met onze wandel. Eerst wandelden wij in overtredingen en zonde. Nu 
wandelingen wij in de goede werken die God voor ons heeft voorbereid. De contrast is 
compleet. Het is een contrast tussen twee levens (kwaad en goed) en tussen twee meesters (de 
duivel en God. Wat kan deze grote verandering teweegbrengen? Alleen dit: een nieuwe 
schepping door de genade en kracht van God.  
 

CONCLUSIE 
In conclusie hebben we vandaag het evangelie bestudeerd. Dit gedeelte vloeit voort uit het gebed 
van Paulus en Hij geeft ons een duidelijk contrast van ons oude leven en ons nieuw leven met 
Christus. De toestand van de mens blijft niet onopgelost. De oplossing is ons geloof plaatsen in wat 
God heeft gedaan in Christus Jezus en te wandelen volgens Zijn wil.  
 


